DESTAQUE

NOSSAS ATIVIDADES

Ouvidoria da
Imel Diadema

Módulos e Classe de Adolescentes

Novo canal para você encaminhar
suas sugestões, críticas ou
reclamações. Escreva para:
ouvidoria.imeldiadema@gmail.com

(este e.mail será administrado pelos
delegados).

Antes do Culto, das 9h às 10h, a igreja oferece
classes de estudo bíblico para adolescentes e
adultos.

Atividade para Crianças
Temos Culto Infantil e Escola Dominical para as
crianças das 10 às 12h.

Culto Matutino
Domingo - 10h

Grupos Pequenos

Reuniões de compartilhamento, estudo bíblico e
oração nas residências.

Reunião de Oração

ANOTAÇÕES
Escreva aqui o que Deus falou com você
no culto de hoje!

Testemunho de Batismo:
Hitomi Sekimoto
Matsumuura
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Momentos de reflexão bíblica, compartilhamento
e oração, aberto para todas as pessoas.
Terça-feira - 19h30 às 21h00
Domingo - 9h ás 10h

Reunião de Oração das Mulheres

Sexta-feira - 14h30 às 16h00
Direcionado ao público feminino com momento
de reflexão, oração e compartilhamento.

Grupo Escoteiro Leão de Judá

Sábado - 9h00 às 11h00.
Vagas abertas. Interessados em conhecer o
movimento escoteiro, entre em contato com a
secretaria da igreja no tel. 4057-3779.

Aula de Inglês
Adultos

Segunda-feira - 18h30 às 20h00
Sábado - 10h às 11h30

Imortal (hip hop)

Sábado - 9h30 às 12h00
Treino de street dance e breaking

ANIVERSARIANTES

18... Sandra Santos de Oliveira Silva
27... Gilvã Paulo de Lima
28... Paulo Rogério Reis
29... Alda Júlia Matias
30... Alberto Ko Tachibana
30... Thaís Nakamura

Ensaio do Coral

Sexta-feira - 20h00 às 21h30

ESTACIONAMENTO - A igreja tem convênio com o
estacionamento da frente (apenas aos domingos de manhã).
A taxa de uso é de R$ 15,00/mês. Falar com a Lucy.
Expediente da secretaria: de 2ª a 6ª feira das 8 às 12h. Contato:
tel 4057-3779 ou email: imel-diadema@uol.com.br

visão

2014

maturidade
Crescer para
“ servir
melhor
”

Desde pequena frequentei a igreja
Hollines.
Começou aos 14 anos, quando provei
o primeiro cigarro. Aos 15, estava
frequentando casa de jogos (vídeo
pôquer) fazendo apostas altas com o
dinheiro que minha mãe mandava do
Japão para pagar meus estudos.
Muitos amigos, diversão, bagunça e
homens. Estava me afastando de Deus.
Aos 17, fui para o Japão, conhecer e
trabalhar. Entre um relacionamento e
outro, com 19 anos engravidei.
Ao dar a luz à pequena vida chamada
Yui, voltei ao Brasil.
A vida continuou a mesma. Mesmo com
uma criança pequena, mentia para
a família e continuava a frequentar
as casas de jogos e a me envolver em
relacionamentos temporários para
suprir a carência.
Hoje sei que quando Deus coloca amigos
verdadeiros na nossa vida, eles jamais
desaparecem.
Em especial, tive duas amigas que nunca
se esqueceram de mim.
Mandavam mensagens, me ligavam
para sairmos e perguntavam como eu
estava de verdade.
Porém, afastada de Deus, mãe solteira,
viciada em cigarro, jogos, homens e
mentiras, não conseguia acreditar
que estavam realmente preocupadas
comigo. Achava que “gente de igreja” era
tudo hipócrita... Certa vez, quando nos
encontramos e elas me apresentaram o
Makoto.
Marrento, grosseiro. Mas temente a
Deus.
Ele me trouxe para a Imel Diadema, onde
fui recebida com muito amor e carinho
(assim como era recebida na Hollines).
Aos poucos, Deus foi usando a vida do
Makoto. Ele me ajudou a parar de fumar,

de jogar, me falou do amor do Pai, e
acolheu a mim e a Yui como família.
Hoje, eu vejo meu passado e agradeço a
Deus. Agradeço pelo perdão que recebi
através da vida de seu Filho único.
Hoje, quero que todos também vejam
esse meu passado, e saibam que
independente da vida que você tem, e
das escolhas erradas que você fez, Ele te
ama e me ama, e sempre estará disposto
a nos perdoar e fazer de nós pessoas
melhores.
(Testemunho realizado no dia 27 de
abril de 2014)

sua doação na caixa que está no hall de
entrada do templo, ou trazer no horário
da secretaria: de segunda a sexta-feira, das
8h00 às 12h00.
O quê trazer? Imagine algo que gostaria
de ganhar ou de ver uma criança ou um
amigo seu ganhar. O objeto tem valor
mais simbólico, uma vez que o objetivo
do Undoukai é todos se divertirem
através do esporte! Ofertas em dinheiro
também ajudam. Participe e faça sua parte.
Qualquer dúvida, fale na secretaria ou com
a Mami.

Vigília de Oração - 30/05

NOTÍCIAS DA SEMANA
Undoukai - próximo domingo,
25/05
Lembramos a todos que no próximo
domingo estaremos todos no Clube
Okinawa para o nosso Undoukai. Horário
de inicio: 9:00. Neste dia teremos um
período de louvor durante o evento.
Marque em sua agenda e ajude-nos a
avisar as pessoas mais próximas a você.

Atenção! Não haverá nenhuma
atividade na igreja nesse dia 25
de maio
Em razão do Undoukai, não haverá
nenhuma atividade na igreja, nem para
crianças e nem para os adultos. Ajude-nos
a avisar as pessoas mais próximas a você.

Undoukai - Prendas
No próximo domingo teremos o
Undoukai. Se você esqueceu de trazer
suas prendas, ainda dá tempo de trazer
durante esta semana. Você pode deixar a

Atenção! Na última sexta-feira deste mês
teremos mais uma vigília de oração. Será
mais curta, em função do curso Cristão
Contagiante no sábado seguinte. Horário:
das 20:00 às 22:00.
Vamos interceder juntos uns pelos outros
e pelos grandes desafios que o Senhor
tem colocado diante de nós.

Curso Cristão Contagiante
-31/05
Já temos 50 inscritos! Ficamos muito
contentes com o interesse de muitas
pessoas. Temos apenas mais 10 vagas.
Garanta a sua hoje sem falta, caso tenha
interesse no curso.

Tem alguma sugestão ou
reclamação a fazer?
Então, anote num papel e coloque na
caixa de sugestões localizada na entrada
do templo. Ou se preferir, escreva para:
ouvidoria.imeldiadema@gmail.com . Será
um prazer ouvir a sua sugestão!

Reunião de Prestação de
Contas - 08 de Junho
Todos os membros e participantes da
igreja estão convidados a participar da

2a. Reunião de Prestação de Contas deste
ano, cujo objetivo é dar um retorno como
liderança das principais ações e decisões
tomadas no trimestre. Sua participação
é muito importante!! Reserve já em sua
agenda e aguarde mais informações.
Horário: 11:30, após o culto.

Reunião dos Líderes de GP 07/06
Atenção líderes dos grupos pequenos!
Daqui a 3 semanas teremos a 2a. reunião
de líderes do ano. Marque em sua
agenda. A presença de todos os líderes é
imprescindível. Horário: 08:30 na igreja.

melhor a Igreja Metodista Livre, suas
raízes históricas e princípios distintivos.
Este módulo trata também do tema
da membresia: seus privilégios e
responsabilidades.
Local: sala próxima à escada.
3) ESTUDO DA BÍBLIA
As aulas continuam, com a Profª. Verônica.
Áudio do Pr. Luiz Sayão sobre os livros da
Bíblia, seguido de discussão em grupo.
Local: Berçário da casa antiga

Você é nosso convidado para
o Undoukai - 25 de Maio

MÓDULOS DE MAIO
Começou no domingo passado uma nova
rodada de módulos. Veja os temais e locais:
1) BASES DA FÉ
De 11 de Maio a 08 de Junho, com a Profª.
Arlete Simões
Para as pessoas que desejam conhecer
mais sobre as Bases da Fé Cristã.
Local: sala no 2o. piso
2) MEMBRESIA E METODISMO
De 11 de Maio a 08 de Junho, com a Pra.
Kátia
Para as pessoas que desejam conhecer

Anote desde já em sua agenda: 25
de Maio, a partir das 9h00 no clube
Okinawa. Av. Sete de Setembro, 1.670
Diadema. Temos convites na recepção.

As inscrições para EQUIPE da EBF 2014
já estão disponíveis!
O acampamento vai acontecer entre os
dias 10 a 13 de julho na igreja. Para mais
informações fale com o
William Bomfim ou Lucas Pereira.

